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Behar bada, Jauna, hilda gagoz 
ohiturei, elizkizunei eta ohikuneei 
larregi lotuta, buru-makur 
legekerietan eta barru-bako araudietan. 
 
Ebanjelioan ikusi dogun 
eta estu estutzen zinduzan 
aldra haretako kide nahi dogu izan: 
alkartua, alaitsua, sinistuna… 
 
Jakin daigula, ba, gure gaisotasuna autortzen, 
isilean baino ez bada ere zeuganatzen, 
eta zugan dogun sinismena, uste ona 
eta itxaropena inguruan iragarten. 
 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
Aukeratu AMAIERA ABESTIA… 
 
Ama maite, Maria, 
egiguzu lagun 
zure bitartez Jesus 
ikusi dagigun. 

JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. 
Jesus betiko bizia. 
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gurura ere deitu daiguzan, eskatu deiogun 
Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
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Damu-otoitza 
Bizitzearen bila atseginkeri iturrietan ibilten ga-
ranok, bilatu daigun bizitz iturri benetako Jain-
koaren errukian: 
—Jesus Jauna, Jainkoaren erreinuko lehenengo 

harri zarana, erruki, Jauna. 
—Jesus Jauna, gaisorik ikusi gura ez gaituzuna, 

Kristo, erruki. 
—Jesus Jauna, benetako bizitza besteak zerbi-

tzean dagoala irakasten deuskuzuna, erruki, 
Jauna. 

 
Aintzarako 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 

 

Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
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Ez eutsan inori ere beragaz joaten itzi, Pedro, 
Santiago eta honen anaia Joani izan ezik. 
 
Sinagogako buruzagiaren etxera heltzean, ikusi 
eban Jesusek hango istilua, jentea negarrez eta 
garrasika. Sartu eta esan eutsen: «Zer dala-eta 
horrenbeste istilu eta negar? Neskatilea ez dago 
hilda, lo dago». Hareek barre egiten eutsoen. 
 
Baina Jesusek danak kanpora bialdu ebazan eta, 
neskatilearen aitamak eta Beragaz zituanak har-
turik, neskea egoan tokira sartu zan. Neskeari 
eskutik heldu eta esan eutsan: «Talitha, kum» 
(hau da: «Neskatila, zuri dinotsut, jagi zaitez). 
Bat-batean zutitu eta ibilten hasi zan, hamabi 
urte bazituan eta. Jente guztia harri eta zur 
gelditu zan. Jesusek zorrotz agindu eutsen inork 
ere ez egiala jakin. Eta neskatileari jaten emo-
teko esan eutsen. 

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzutea, 
eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Horren 
ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-batzea: be-
hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 
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HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

Munduko txarkeriak, zintzoen jasapenak, erru bakoen herio-
tzeak… zenbat eta zenbat eroaten dauzan Jainkoa ukatzera… 
Sinistunak bizitzearen hondora sartu gura dau, eta Jainkoak 
beretzat eta bizitzarako egin gaitula autortuko dau. Entzun 
jakitunari. 
 
Jakituria liburutik   (Jkt 1, 13-15; 2, 23-24) 
Jainkoak ez eban heriotzea egin, 
ez dau atsegin bizidunak galtzea; 
izan ere, irauteko egin ebazan Harek gauza guztiak; 
munduko izakiak osasungarri dira, 
ez dabe euren barruan pozoi hilgarririk, 
eta Heriotzeak ez dau lurrean aginterik, 
hilezkorra da-eta zuzentasuna. 
Hilezkor izateko egin eban Jainkoak gizakia, 
bere izatearen irudira egin eban; 
baina deabruaren inbidiaz sartu zan heriotzea munduan 
eta harenak diranek jasango dabe. 

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaiari 
 

Inoren ondasunak amestsu beharrean geureak ezagutu eta 
aintzat hartuko bagenduz, geure burua besteen zerbitzuan 
emoteraino aberats aurkituko geuke. Entzun deiogun Paulori. 
 
San Paulo Apostoluak Korintoarrei egindako bigarren gu-
tunetik   (2 Ko 8, 7. 9. 13-15) 
Senideok: Gauza guztietan aberats zaree: sinesmenean, 
berba egiteko gaitasunean, jakintzan, danerako arduran eta 
guganako maitasunean; izan zaiteze aberats eskuzabaltasu-
nean ere. Ezaguna dozue Jesu Kristo gure Jaunaren eskuza-
baltasuna: aberats izanik, behartsu egin zan zuekaitik, bere 
behartsu izateaz zuek aberats egiteko. Arazoa ez da besteak 



—   2   — 

† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Ondo etorri, senideok, urtean zeharreko 13. 
domekea ospatzera. 
Aurreko domeketan Jesus Nazaretarraren ira-
garpenak entzun eta Jainkoaren handitasuna os-
patu ondoren, gaurkoan Jainkoarengana abia-
tzeko bidea ohikuneak eta ohiturak eta elizki-
zuna eta azaleko otoitzak-eta ez dirala ikusiko 
dogu; Jesus bera dala bidea. Eta bide horrek 
benetako bizitzara eta heriotzea ezeztera ga-
roazela ikusiko dogu. 
Baina argi! Jesusen berbok eta egintzok ozto-
poak aurkituko dabez gure ohikerietan; ez doguz 
onartuko beragan jarten ez badogu uste ona, 
beragan sinisten ez badogu… 
Ea gaurko liturgiak Jesusengan dogun uste ona 
eta sinismena bizkortzen laguntzen deuskun eta 
haren aldra alaiean sartzen gaituan. 
 
 
Sarrera-abestia 

 
Izan zaitez beti / Jesus maitea 
nire bihotzaren / Jaun ta Jabea. 
 
Jesusen bihotza dago suturik 
maitasuna agertzen alde guztitik. 
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(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
 
Jaunartzerako abestia 
 
EMOIGUZU, JAUNA, ogia jateko 
bizitza-indarra zuri jarraitzeko. (bis) 
 
 1 Jesus zeu zaitugu bideko janari 
gure bizitza osoan arnas eta argi. 
 

 2 Emoiguzu, Jauna, bizitza indarra 
lagunak maitatzeko bihotzeko garra. 
 
3 Zu jatean emon poztasun gogoa 
hobeak izateko gurari sendoa. 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 

 
OTOITZA 
 

Bizitz-emoile zaitugun Jesus Jauna, 
sinistun lez aurkezten gaiatzuz 
zeuk indartu deiguzun sinismena  
eta zeugan aurkitu daigun bizia. 
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Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmu-
gileak lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen 
poza hartzen. 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
ERANTZUN-SALMOA 

 
 

R/. Goratuko zaitut, Jauna, 
onik  atara nozulako. 

 
Goratzen zaitut, Jauna, onik atara nozulako, 
arerioei nire lepotik pozten itzi ez deutsezulako. 
Jauna, Heriotz-leizetik atara nozu, 
zulora jaisteko zorian nengoala bizibarritu. R/. 
 
Kanta Jaunari, haren fededunok, 
goratu egizue, haren santutasuna gogoratuz. 
Une baterako da haren hasarrea, 
bizi guztirako haren on izatea. 
Arratsean negarra da gurean, 
poz-oihua goizean. R/. 
 
Entzun, Jauna, eta erruki nitaz, 
izan zakidaz laguntzaile, Jauna». 
Negarra dantza bihurtu deustazu, 
Jauna, ene Jainkoa, 
    eskerrak emongo deutsudaz beti. R/. 
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ESKARIAK 
 
† Bizitz iturri eta bizitza emoile dogu Jainkoa, 
heriotzarik gura ez dauana… Heriotzearen ez-
tena sufritzen dogunok uste onez jo daigun be-
ragana, eskale: 
 
—Elizearen alde: bizitzearen aldezle urtetean, 

sufritzen eta hondatuta dagozenak edo euren 
bizitzeari urtenbiderik aurkitzen ez deutsoe-
nak izan daizan gogoan, hareen ondoan ego-
ten jakinez, eskatu deiogun Jaunari. 

—Etekinen bat ataratearren senidea hilteko ere 
gauza diranen alde: behar daben bihotz eta 
buru barritzea lortu daien, euren inguruan 
duintasunezko lekua aurkituz, eskatu deiogun 
Jaunari. 

—Herrialde pobreenen alde: heriotza zigorrera 
jo beharrik izan ez daien, eta kanpo zorra 
ezabatu dakien bake bideetan ibilten ikas-
teko, eskatu deiogun Jaunari. 

—Heriotzea arazo guztien urtenbide ikusten da-
benek Jainkoaren deia eta haren hurtasuna 
somatu daien, euren aberastasunak zerbi-
tzuan jarteko gauza izan daitezan, eskatu 
deiogun Jaunari. 

—Jesukristoren aberastasunetatik hartzen dogu-
nok gure senide behartsuengana heltzeko 
gauza izan gaitezan eta hareik gure mahai in-
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nasai egoteko zuek larri egotea, guztien bardintasuna bila-
tzea baino. 
Une honetan, zuen ugaritasunak hareen urritasuna konpon-
duko dau, eta egunen baten hareen ugaritasunak zuen urrita-
suna konponduko dau; honan, bardintasuna izango da nagusi, 
Liburu Santuak dinoan lez: «Asko batu ebanak ez eukan la-
rregirik, ezta gitxi batu ebanak ere gitxiegirik». 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
 

Ebanjelio txatal honetan agertzen diranak Isra-
elgo herriaren adierazpen dira, gure Elizearen 
eta geure adierazpen izan daitekez. Egin deio-
gun harrerea Aleluia abestuz, zutunik. 

 
ALELUIA! ALELUIA! ALELUIA! 

 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Markosen libu-
rutik   (Mk 5, 21-43) 
 

Aldi haretan, Jesus itsasoaz bestaldera bihurtu 
zanean, jente-talde handia batu jakon. Orain-
dino itsaso ondoan egoala, sinagogako buruzagi-
etako bat etorri zan, Jairo eritzona; Jesus ikus-
tean, honen oinetan ahuspezturik, arren eta 
arren eskatzen eutsan: «Alabatxoa hilzorian dot; 
zatoz haren gainean eskuak ezartera, osatu dai-
ten eta bizi». Jesus haregaz abiatu zan. 
Jente asko joakon ondoren, estutzen. Bazan han 
emakume bat, hamabi urte hareetan odol-jarioz 
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egoana. Hamaika osagileren eskuetan jasate-
koak jasandakoa zan, eta bere ondasun guztiak 
ere horretan emonak zituan; baina osatu beha-
rrean, gero eta okerrago joian. Jesusen barri 
entzunda, jente artean atzetik joan eta jantzia 
ikutu eutsan, honan inoan-eta, bere artean: 
«Jantzia behintzat ikutzen badeutsat, osatuko 
naz». Une berean odol-jarioa gelditu jakon, eta 
gaitza osatua ebala sumau eban bere gorpu-
tzean. 
 
Bat-batean igarri eutsan Jesusek holako indar 
batek urten eutsola barrutik eta, jente artean 
bihurturik, itaundu eban: «Nork ikutu deust jan-
tzia?» Ikasleek erantzun eutsoen: «Hainbeste 
jentek estutzen zaituala ikusi, eta nork ikutu 
zaituan itauntzen dozu?» Baina Jesus ingurura 
begira ebilan, nork egin ete eutsan hori. Or-
duan, emakumeak, bildurrez dar-dar —ondo 
ekian-eta zer jazo jakon—, oinetara jausi eta 
egia osoa autortu eutsan. Baina Jesusek esan 
eutsan: «Alaba, zeure sinesmenak osatu zaitu; 
zoaz bakean, eta osatu bekizu gaitza». 
 
Oraindino berbetan ziharduala, sinagogako bu-
ruzagiaren etxetik etorri ziran, esanez: «Hil ja-
tzu alabea. Zertarako emon neke gehiago Mai-
suari?» Baina Jesusek, berba horreek entzunik, 
sinagogako buruzagiari esan eutsan: «Ez izan 
bildurrik; zuk sinistu!» 


